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1. Närvaro, vilka är på plats? 
Carl Leon, Carl Dufva, Ida Skoog, Noah, Tove, Anna, My, Ella, Mio Matteo, Mauritz, Elias, 
Benny & Juho


2. Mötet öppnas. 

3. Genomgång av vad matråd är och vilka som är med och bestämmer över 
skolmaten. 

	 - Se bilaga.


4. Hur är miljön i matsalen? 

Eleverna överlag väldigt nöjda med miljön i matsalen. Dessa punkter diskuterades mera:


- Ljudnivån -> oftast bra. Ibland kunde 5-tysta vara längre.

- Vissa dagar mat på golven -> viktigt att alla städar efter sig.

- Vissa elever måste lära sig att använda trasorna rätt så att borden inte är dyblöta efter 

att man torkat av dem.

- De yngsta eleverna ska fortsätta att jobba med hur man är i skolrestaurangen -> inget 

spring, inget skrikande.

- Det känns väldigt trångt emellan vissa bord.


5. Vad vill vi säga om matsedeln? 
- Järvar: mera taco, ärtsoppa & pannkaka, hamburgare samt korv med bröd till mellis.

- Lodjur: väldigt nöjda med maten, hembakade brödet, salladsbordet och med 

kökspersonalen, speciellt att även de är ute på Morris. Önskar tacos oftare.

- Isbjörnar: önskar mindre blandad mat och att man ska få ta själv (hur mycket man vill).

- Ugglor: gärna vanligt smör till det hembakade goda brödet, fläskpannkakor, sushi & 

tortilla.

- Örnar: Tycker om de olika sopporna. Vill gärna att vi skulle jobba mera med de resultat 

vi får av ”slängkollen”. Önskar smaksatt vatten och tacos.

- Rävar: Önskar salt & peppar samt dressing.

- Hjortar: Paprika oftare, mindre saltade soppor.

- Zebror: Oliver




- Giraffer: Önskemål om mer asiatisk mat, tillgång till vanligt smör på torsdagar, mindre 
lökbitar och oftare köttbullar.


- Blåvalar: Önskar morotsstavar och vitlöksbröd, mer varierad vegetarisk mat samt mer 
tid att äta.


- Delfiner: Tycker om hemgjorda mackorna och salladsbordet. Eleverna vill gärna äta så 
mycket de vill och ha ärtsoppa & pannkaka varannan vecka. Tipsar 
serveringspersonalen om att köra lugnare/försiktigare med matvagnarna när man 
hämtar mer mat från köket.


6. Förslag på nya rätter och aktiviteter. 
- Diskuterades under punkt 5. 

7. Övriga frågor eller ämnen 
8. Mötet avslutas. 


